
 
  Termékleírás 
  2007.07.09. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire 
és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti információt a legjobb tudásra, 
szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos 
építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.  
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való 
együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő 
károkért.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.  
 

 
PPUURREE  WWHHIITTEE  

((PPUURREE  WWHHIITTEE))  
 

 

 
 

  
  

 
* gyönyörű fehér szín 
* könnyű használat 
* jó takarás 
 
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású akril festék beltéri falak és mennyezetek festésére. Teljesen matt felületet ad. Jó 
takaróképességgel rendelkezik. Hosszantartó, dekoratív felületet képez, mikroporózus 
szerkezetének köszönhetően hagyja a falakat lélegezni. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri vakolt, glettelt, beton, tégla, gipszkarton falak és mennyezetek,  valamint MDF, fa –és 
faszármazék felületek dekoratív és védelmet nyújtó festése. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::        ffeehhéérr  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      12 m2/l/réteg 

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      33  ll,,  1100  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  

HHiiddrrooddiinnaammiikkuuss  sszzóórrááss  eesseettéénn::  
--  ffúúvvóókkaamméérreett::  00,,001188””--00,,002233””  ((00,,4466--00,,5588  mmmm)),,  
--  hhííggííttááss::  00--2200  ttéérrffooggaatt%%--bbaann..  

  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      22  óórraa  mmúúllvvaa  sszzáárraazz,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  44  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
  
SSűűrrűűsséégg::        11,,4499  gg//ccmm33    
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      CC7722  88991100  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő    ééss  aa  
ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  55°°CC--2255°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  
aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
AA  ffrriissss  bbeettoonn  --ééss  vvaakkoolltt  ffeellüülleetteekkeett  lleeggaalláábbbb  44  hhéétt  sszzáárraaddáássii  iiddőő  uuttáánn  sszzaabbaadd  ffeesstteennii..  
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza 
lepergő rétegeket. Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az 
esetleges penész eltávolítására. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az 
egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. A fényes felületeket és 
a javított felületeket csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően 
elő van készítve a festéshez. A nagymértékben nedvszívó felületeket javasolt Optiva 
Alapozóval (Optiva Grunt) alapozni. Ne használja a terméket mésztejjel alapozott felületek 
festésére. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
A festéket nem szükséges hígítani. 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket kevés vízzel. 
Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással két rétegben a felület teljes 
egészére. A rétegek felhordása között hagyjon 4 óra szünetet. Régi felületek festése esetén 
javasolt próbafestést végezni. A próba pozitív eredménye esetén kezdje meg a festést.  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a, 30g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 30g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  
BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell 
szállítani.   
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
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